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Bussum en archief gemeente Bussum

In het vroege voorjaar van 1929 
ontvangt de Bussumse gemeenteraad 
een petitie van een groep inwoners. 
Een initiatiefrijk echtpaar is er in 
geslaagd maar liefst 450 hand-
tekeningen te verzamelen onder een   
verzoek: wij willen een ijsbaan!

Tekening Laegieskamp, 
gelegen bij het drie-gemeente-punt 

Bussum/Naarden/Hilversum.

Petitie van Bussum inwoners. 

De gemeente heeft enige jaren 
daarvoor van de Vereniging Stad en 
Lande van Gooiland grote stukken 
grond  gekocht op Hilversums gebied. 
Daarbij hoort ook de Laegieskamp, 
gelegen bij het drie-gemeenten-punt 
Bussum/Naarden/Hilversum. 

Ieder najaar vult zich op deze 
Laegieskamp een meertje dat bij 
koud weer dichtvriest en een 
prachtige schaats gelegenheid biedt.
De groep bewoners maakt de ge-
meente raad attent op de mogelijkheid 
om met weinig moeite van het 

ondiepe meertje een echte schaats-
baan te maken, snel bevroren en 
zonder verdrinkingsgevaar.
Burgemeester en wethouders nemen 
het burgerinitiatief over en stellen 
de gemeenteraad voor een bedrag 
beschikbaar te stellen voor het 
maaien van het riet zodra vriesweer 
verwacht wordt. 
De “tentjes” en de “rijwielberg- 
plaatsen” kunnen gepacht worden.

Het enthousiasme bij het gemeente-
bestuur gaat verder en nog voor de 
winter 1929/1930 wordt besloten om 
niet alleen voor de Laegieskamp maar 
ook voor de Kom van Biegel, het 
Bilderdijkplantsoen en ’t Mouwtje 

gemeentelijke baanvegers aan te 
stellen. De klimaatverandering maakt 
het alweer moeilijk voor te stellen 
dat indertijd een jaarlijkse schaats-
periode vanzelfsprekend was.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkom-
sten: de eerste is van 9.30-11.30 uur 
en de overige vier van 9.30-11.00 uur.
De cursusdata zijn: 12, 19, 26 januari, 
2 en 9 februari.Babymassage is leuk! 
Je ziet onmiddellijk hoe je baby geniet 
van de massage en rustig wordt. Het 
is een probaat middel bij kindjes die 
veel huilen of darmkrampjes hebben. 
Behalve masseren leert u alles over 
inbakeren en hoe u de ontwikkeling 
van de baby kunt stimuleren bijvoor-

beeld door het actief te laten helpen 
bij aan- en uit kleden. U leert hoe u de 
baby het beste kunt dragen en waarom 
“slapen op de buik, wakker op de rug” 
belangrijk is. Huilen, laten huilen, in 
bedje leggen, inbakeren, aan- en uit-
kleden, de ontwikkeling stimuleren… u 
leert het allemaal in deze cursus. Aan-
melden kan via www.tgvleden.nl  (tot 2 
weken voor aanvang). U kunt ook een 
aanmeldingsformulier aanvragen bij het 
Cursusbureau: tel. 692 44 95.

Cursus Babymassage voor 
vaders, moeders, opa’s, 
oma’s etc.
Van een kindje van ongeveer 8 weken tot 6 maanden. Op zaterdag 
12 januari start Thuiszorg Gooi en Vechtstreek de cursus “Babymas-
sage” in Hilversum, wijkgebouw St. Joseph,  Minckelerstraat 71.

Op donderdag 13 december verzorgt 
Corrie Jacobs, beleidssecretaris van 
de Vereniging van Vrijzinnige Protes-
tanten de 2e lezing van de Bussumse 
Donderdagen. Deze lezing maakt 
deel uit van een serie van vier in het 
kader van het Bussum Brede bezin-
ningsproces van de vier protestantse 
gemeenten in Bussum. 

Na de publicatie van het rapport kerk-
structuur en fi nanciën in februari van 
dit jaar heeft de Algemene Kerkenraad 
een tijd van bezinning afgekondigd. 
Gedurende dit bezinningsproces gaan 
de leden van de PKN gemeenten van de 
Wilhelmina-, Verlosser- en Spieghelkerk  
en van de Hervormde Pastoraatsge-

meente Sion op zoek naar de manier, 
waarop zij in de toekomst gezonde en 
vitale gemeente kunnen en willen zijn.
De vier lezingen moeten een platform 
bieden voor de discussies over wat de 
roeping en de opdracht van de kerk van 
vandaag is. De vragen zijn niet nieuw, 
de kansen zijn niet nieuw, maar elke 
tijd vraagt om een eigen invulling. 
Op 13 december zal Corry Jacobs u 
vertellen over haar visie op de toe-
komst van de kerk en de plaatselijke 
gemeente. U kunt daarna met haar en 
met elkaar in gesprek.  De avond begint 
om 20.00 en duurt tot ongeveer 22.00 
wordt gehouden in de Zijspieghel van 
de Spieghelkerk. Nieuwe ’s Graveland-
seweg 34.

Tweede Bussumse 
Donderdag Lezing

Op 12 december is de heer Lippens te 
gast in wijkontmoetingscentrum Belle-
fl eur. Hij is deskundige op het gebied 
van hospice en thuis sterven. De lezing 
zal ongeveer 3 kwartier tot een uur 
duren, daarna is er uitgebreid ruimte 
voor vragen en discussie. 
U kunt zich opgeven bij Bellefl eur of 
kaarten aan de zaal.
De lezing begint om 14.00 uur.
Wijkontmoetingscentrum Bellefl eur 
is gelegen aan de Mackaylaan 11a te 
Naarden, tel. 695 31 17. Bereikbaar van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 
16.00 uur.

Lezing 
Hospice en 
thuis sterven 
in Bellefl eur


